
Les 39.

Het praktische resultaat voor de gelovige in het licht van de wederkomst van Christus.

De Joden waren traag van hart, ze wilden, konden, niet geloven dat, wat de profeten gezegd
hadden over het lijden van hun Messias dat in hun dagen vervuld zou worden. Wij, in onze
tijd, zijn traag van hart alles om wat de profeten gezegd hebben over Zijn heerlijkheid te
geloven. Ons treft het grootste verwijt, want het moet toch gemakkelijker zijn te geloven, dat
de Zoon des Mensen zal komen “op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid”,
dan dat Hij zou komen als baby in Bethlehem en als“zoon” van een timmerman uit Nazareth.
Maar de wederkomst is een belofte, zowel voor de Gemeente als óók voor Israël. De laatste
woorden die de Heiland tot de bedroefde discipelen sprak voor dat hij Zijn verlossingswerk
aan het kruishout zou volbrengen waren deze:

Johannes 14:13 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik
doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;
en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in
de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik
zal het doen”.

Hier spreekt de Here in de zelfde termen over Zijn wederkomst als ook over Zijn hemelvaart.
Zijn hemelvaart was persoonlijk én lichamelijk, daar zal Zijn wederkomst óók persoonlijk en
lichamelijk zijn.

Op het zelfde ogenblik dat onze Here uit het zicht verdween stonde er twee mannen in “witte
kleding” bij hen:

Hand. 1:10-11 “En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee
mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese
mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die
van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen,
als gij Hem ten hemel hebt zien varen”.

Titus 2:13 “verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van
onze grote God en Heiland, Christus Jezus”.

1 Thess. 4:16-17 “want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel
en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij,
die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen
wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een
oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó
zullen wij altijd met de Here wezen”.

Filippenzen 3:20-21 “Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de
Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd
lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam
gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich
kan onderwerpen”.



1 Johannes 3:2 “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard,
wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”.

Openbaring 22:12 “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden,
naardat zijn werk is”.

In verband met deze “gezegende hoop” wordt ons gezegd te “waken”:

Markus 13:33-37 “Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.
Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn
slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te
waken. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes
komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of
des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende
vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!”

Mattheus 24:42 “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

Ook wordt ons gezegd te “(ver)wachten”:

1 Thess. 1: 10 “en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden
opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.”

Verder moeten wij “bereid” zijn:

Mattheus 24:24 “Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet
verwacht, komt de Zoon des mensen.”

Het laatste gebed in de Bijbel is vanwege de spoedige wederkomst:

Openbaring 22:10 “Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom,
Here Jezus!”

Uit deze schriftgedeelten blijkt duidelijk dat de wederkomst van Jezus Christus persoonlijk
en lichamelijk zal zijn. Dat het niet zo is dat de dood van een  gelovige, de verwoesting van
Jeruzalem, de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en geen uitbreiding van het
christendom uitgelegd kan worden als de wederkomst. De wederkomst van Christus is het
gezegende moment dat alle overleden christenen opgewekt zullen worden en gezamenlijk,
opgestane en op dat moment levende gelovigen, zullen worden opgenomen. Ze gaan de Here
tegemoet in de lucht.



De volgende Schriftplaatsen geven de tegenstelling tussen de eerste en de tweede komst nog
duidelijker aan:

Eerste komst Tweede komst
Lukas 2:7 Mattheus 24:30
Hebreeën 9:26 Hebreeën 9:28
Lukas 19:10 2 Thessalonicenzen 1:7-8
Johannes 3:17 Handelingen 17:31
Johannes 12:47

Deze tegenstellingen zijn bijna tot in het oneindige te vermenigvuldigen. Maar deze zijn
voldoende om aan te tonen, dat zowel de beloften aan Israël als ook aan de Gemeente de
wederkomst van Christus noodzakelijk maken.


